Mötesanteckningar måndagen 23 november 2015
Datum: 2015-11-23
Plats: Mötesplatsen, Järntorget.
Tid: kl 15.00 -17.00
Förmöte 14.30 -15.00

Kanslifunktion/sekreterare i Idékom
Sven Bjerde, Social resursförvaltning

Närvarande
Social ekonomi
Pia Svanqvist, Ideella organisationer inom socialt arbete, vice ordf.
Gun Holmertz, Organisationer integrationsområdet
Maria Söderborg, Biståndsorganisationer
Pernilla Svebo Lindgren, Arbetsintegrerade sociala företag
Olof Jacobsson, Idéburna vårdproducenter
Sven Bartilsson), Kooperativa föreningar
Ipsepp Meyer,
Göteborgs stad
Marina Johansson,(s) Social resursnämnd, ordförande i Idékom
Kristina Bergman Alme, (fp) Social resursnämnd
Margareta Forsberg, Social resursförvaltning
Lena Risfelt, Stadsledningskontoret
Andreas Lökholm, SDF Östra Göteborg
Sven Bjerde, Social resursförvaltning, kanslifunktionen
Emma Rosqvist, Social resursförvaltning, adjungerad tills vidare

Frånvarande
Olof Olsson, Centrum
Lotta Lidén Lundgren, Social resursförvaltning
Kristina Hejdenberg Sedström, Idrotts- och föreningsförvaltningen
Ann Skärberg, Park- och naturförvaltningen
Ninve Düsgül Khelil, Nykterhetsrörelsen (föräldraledig)

Nils Wikander, Brukarorganisationer inom psykiatriområdet
Dragan Dobromirovic, Etniska organisationer
Lars Lindfors, Idrottsföreningar
Robert Kaskas, Nykterhetsrörelsen
Pontus Nilsson, Kyrkliga organisationer

1. Dagordningen
Godkänns

2. Halvdagskonferensen:
Idéerna som formulerades vid de olika borden vid halvdagskonferensen är sammanställda och
strukturerade i fyra teman: Struktur/kontinuitet, definiera behov, tidigt samråd, samt konkreta
idéer.
Överlag är det positiv respons från Idékom att det var ett bra upplägg och bra diskussioner,
Det gav en positiv anklang och det framkom att vi redan gör mycket utan att ha vetskap om
att vi redan gör det på var sitt håll. En annan synpunkt var att förslagen spretar – en del
förslag är omfatande och kräver mycket medan andra färdigtänkta och praktiskt
genomförbara. Tre av fokusledarna för ”Jämlikt Göteborg” uttryckte betydelsen av att starta
samtalet tidigare.
Idékom vill gå vidare med att utveckla samverkan/Idékom. Bra att frågan lyftes hur Idékom
ska struktureras i framtiden.

3. Framtidens Idékom:
Margareta Forsberg presenterar en idéskiss på hur Idékom kan utformas för att få med såväl
det strategiska som det operativa arbetet.
•

•

Ett ”strategiskt idékom” där ledarna för de fyra fokusområdena, tjänstemän från
Göteborgs Stad, nämndrepresentanter, paraplyorganisationer finns med och där alla kan
representera. Här tar det strategiska arbetet form.
Fyra mer operativa idékomgrupper, en under varje fokusområde där de enskilda
organisationerna kan sitta med tillsammans med relevanta nämndpolitiker och
representanter från staden. I grupperna kan man jobba med konkreta frågor och där är
bordsamtalen en bra utgångspunkt.

Margareta Forsberg har talat med de fyra fokusledarna för Jämlikt Göteborg och erbjudit
dem att Social resursförvaltning, gemensamt med social ekonomi, kan hjälpa dem med
inventering av vilka föreningar som kan vara aktuella i deras respektive grupper, Social
resursförvaltning kan även erbjuda en kontaktperson/fokusledare. samt en
workshop/fokusgrupp. Fokusledarna är positiva till det förslaget. Det här kan ge rätt
kompetens på rätt ställe. Hur strukturen i detalj utformas får alla inblandade gemensamt se
över.
Följande synpunkter på ovan idéskiss lyftes fram under Idékommötet den 23 november:
 Man skulle kunna ha det strategiska Idékom som ett slags hearing där alla
organisationer är välkomna och där de kan ha direktkontakt med socialresursnämnd.

 De fyra fokusområdena kan behöva breddas i fokusgrupperna. Det finns flera
områden, till exempel missbruk och äldreomsorgen som inte tas upp nu. Viktigt att
bevaka vilka ämnen som ramlar emellan. Social ekonomi kanske behöver ta en
funderare på den frågan och hur sådana områden ska komma med i .
 Inom äldreomsorgen finns idag ett tätt samarbete med senior Göteborg som har tagit
fram en handlingsplan. Det området är därför inte bortglömt även om det inte återfinns
i de fyra fokusområdena.
 Det är också viktigt att inte glömma bort uppföljningen av överenskommelsen i en ny
struktur. I fokusområde ett, Strukturella och övergripande förutsättningar, återfinns
den strukturella samverkan. Det fokusområdet passar bäst in i det övergripande
strategiska rådet och där bör kanske också uppföljningen ligga.
 Social ekonomi behöver vara med att jobba fram hur de små grupperna ska formas och
hur arbetet där ska föras.
 Hur berör Idékom små föreningar? I en omstrukturering kan det vara ett bra läge att
jobba om Idékom så att fler kan känna att de kan knyta an. De mindre Idékom utifrån
fokusgrupperna kan vara ett ställe där man kan visa vem man är och vad man kan. Där
kan man möta staden och olika föreningar som jobbar inom samma fält.
 De flesta frågor behöver på sikt kunna tas upp i fokusgrupperna.
 Vi får inte glömma de små föreningarna som finns bara för att deras egna medlemmar
ska må bra – de ger ett stort mervärde.
Beslut:
Idékom godkänner ovan idéskiss med tilläggen att de områden som inte finns inom
fokusområdena ska kunna föras in i efterhand och att det är möjligt att justera grupperna i
efterhand och lyfta in det som behövs.
Social resursförvaltning kan hålla i processen, men processen måste utföras gemensamt
med social ekonomi.

4. Social ekonomis handlingsplan
Social ekonomis handlingsplan har i huvudsak en liknande struktur som staden med
uppdelning i tre övergripande områden:
•
•
•

Kunskapsökning och spridning
Förstärkt samspel, dialog och utveckling. Social ekonomi har tankar på att utforma
någon slags matris och kommer ha en arbetsdag kring den frågan.
Röstbärande, finansieringsformer och mångfald av utförare.

En stor skillnad är att även social ekonomi vill lyfta fram röstbärare på ett sätt som Göteborgs
Stad inte har gjort i sin handlingsplan.
Viktiga utmaningar i social ekonomis handlingsplan som lyfts fram är områden som integritet
och oberoende, kvalitet, dialog.

GSE har gjort handlingsplanen och står som avsändare. Synpunkter framkommer att Social
ekonomi borde stå som avsändare.
Handlingsplanen i sin helhet hittar du här.

5. Lena Risfelt informerar om "Uppdrag från kommunstyrelsen att se över
stadens organisation för att fördela föreningsbidrag."
Uppdraget är fördelat till SKL. En uppdragshandling håller på att upprättas och SKL vill
gärna ha social ekonomi som referensgrupp. Andra representanter är Social resursförvaltning
och kulturförvaltningen. Uppdraget ska vara genomfört under 2016. Förfrågan kommer i vår.

6. Engångspengar till civilsamhällets organisationer
Engångspengar till kommuner och civilsamhället under 2015 om totalt tio miljarder, varav
cirka 200 miljoner till civilsamhällets organisationer. Av de tio miljonerna får Göteborg 369
miljoner kronor. Vilka planer har kommunen för att ekonomiskt fortsätta stödja den idéburna
sektorns insatser inom integrationsarbete för asylsökande och nyanlända.
De 369 miljonerna kan även användas nästa år. Vad det gäller de 200 miljonerna som ligger
hos MUCF undersöker Margareta Forsberg vilka regler som omgärdar de pengarna.

7. Nytt ordförandeskap och nya ledamöter 2016
Social ekonomi kommer att skicka ut namnen på de nya nomineringarna i god tid innan nästa
Idékomöte.
Nomineringarna avser att förnya eller ersätta följande av social ekonomis representanter:
Pia Svanqvist, Ideella organisationer inom socialt arbete
Olof Jacobsson, Idéburna vårdproducenter
Sven Bartilsson), Kooperativa föreningar
Dragan Dobromirovic, Etniska organisationer
Lars Lindfors, Idrottsföreningar
Robert Kaskas, Nykterhetsrörelsen
Nils Wikander, Brukarorganisationer inom psykiatriområdet
Pontus Nilsen, Kyrkliga organisationer
Vakant, Nya former av organisationer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nya nomineringarna beslutas vid nästa möte den 1 februari.
Gäller även ordförande.

8. Övrigt – Nya anslutningar
Två nya anslutningar till Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social
ekonomi godkändes.
•

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

•

Immigrantinstitutet

Att vara en förening inget krav i Idékom. Idékom behöver fundera på hur rådet ska förhålla
sig till nätverk. Nätverk har varit representerat förut i idékom. Även social ekonomi behöver
föra den diskussionen inom sektorn.
Ett tips som lyfts är att Lund tydligen tagit fram former för hur man ska närma sig lösa
grupper/nätverk.
Några viktiga kriterier för Idékom är att nätverket är en del av civilsamhället och stå bakom
den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi. Pia
Svanqvist kontaktar Marie Larsson för kontaktuppgifter till nätverket Welcome Refuges.
9. Mötestider våren 2016
Måndag 1 feb 15-17 förmöte 14.30 på mötesplats.

10. Mötet avslutas

